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 }zV ثم xسط الع7ارة أ)1
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 ؟ مع التعلiل  ما ن�ع المثلث -
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 نقاط) 03(  التمرين الرابع:
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 .و   أحسب الطول )1
 : عط القيمة المضبوطة لــ أ)2

 الدرجة . الوحدة من  بالتدوير إلى استنتج قيس الزاوية -
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 نقاط) 08(  ة:ــــــالمسأل

 ول : الجزء األ

كة ل z§ نتعرض Y ̄®ائنها وفق الصiغت�_ ة ل  :قل ال7ضائع ع<u الطرقات ال�سع<_
 . مسافة مقطوعة  ل±ل  الصiغة األو� : ��
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� الجزء ا
 : لثا��
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 . [ضاعته مسافة ت7لغ أراد تاجر نقل .3

� حدد -
Y¼اiل البiالتمث fغة األفضلاعتمادا عiال�س7ة لهذا التاجر .  الص] 

 

 .. والهمة العالية...  الحرص...وترتيب الوقت ..... و االستعداد.... وبالتخطيط
 .تـحـقـق التـفـوق الصبر..واستغالل الوقت .. ولبعد عن الكسل والتسويفوا         
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